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                                                                                                        21.02.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 19, 20 și 21 februarie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 19, 20 și 21 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 19 
februarie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei

Domnul deputat Ion Cupă (ALDE) nu a participat la lucrările comisiei 
fiind plecat în delegație oficială. 

. 

Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită cu 
domnul deputat Neață Eugen(PSD). 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 
februarie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei

Domnul deputat Ion Cupă (ALDE) și doamna deputat Mih ălcescu 
Carmen Ileana(PSD) nu au participat la lucrările comisiei fiind plecați în 
delegație oficială. 

. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 
februarie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) nu a participat la 
lucrările comisiei fiind plecată în delegație oficială. 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), Suciu Vasile-Daniel(PSD) și 
domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 
 Lucrările şedinţei din data de 19 februarie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Lucian-Eduard Simion, vicepreședinte al Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 19 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Coroamă Daniel, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor ; doamna Amelia Turtureanu, consilier superior în cadrul 
Ministerului Mediului și doamna Gușe Andreea, consilier în cadrul Ministerului 
Mediului. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 19 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZ 

1. PL-x nr. 16/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate 
forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora. 

SESIZĂRI IN FOND 

2. Pl-x nr. 691/2018  Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. 

3. COM(2019)22  Document de reflecţie către o Europă durabilă până 
în 2030. 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din 
Legea nr.192/2010, în sensul că drumurile forestiere, căile ferate forestiere 
şi lucrările de corectare a torenţilor, terenurile aferente acestora, care fac 
obiectul trecerii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al 
unor unităţi administrativ teritoriale şi administrarea consiliilor locale ale 
acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului local, 
a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
după caz. Totodată, se propune aplicarea acestor prevederi şi drumurilor 
forestiere, lucrărilor de corectare a torenţilor şi terenurilor forestiere aferente 
acestora care deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a 
statului şi zonele turistice de agrement situate în perimetrul unei unităţi 
administrativ-teritoriale. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează negativ proiectul 
de lege, Guvernul nu susține adoptarea.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi amânarea dezbaterii proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.I 
indice 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2015, prin 
introducerea unui nou alineat, alin.(7), prin care se propune modalitatea de 
restituire de către unităţile Trezoreriei Statului a sumelor virate eronat în 
contul de venituri bugetare reprezentând sume primite de la Uniunea 
Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului 
convergenţă . 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează negativ 



4 
 

propunerea legislativă, Consiliul Economic si Social a avizat favorabil 
propunerea legislative, Guvernul susține adoptarea cu propuneri. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat un document de reflecţie 
către o Europă durabilă până în 2030. 

Documentul trece în revista provocările ample cu care se confruntă 
Europa și prezintă 3 scenarii ce încurajează dezbaterea privind modul de 
îndeplinire în UE a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acestea sunt:  

- o strategie globală a UE care să orienteze toate acțiunile UE și ale statelor 
membre; 

- integrarea permanentă a obiectivelor în toate politicile relevante ale UE, 
fără a impune statelor membre măsuri obligatorii; 

- un accent sporit pe acțiunile externe, consolidând, în același timp, actualul 
nivel de ambiție în materie de durabilitate la nivelul UE. 

S-a arătat că documentul se încadrează în categoria documentelor 
nelegislative, tipul de examinare: fond.  

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

DIVERSE 

Domnul Lucian-Eduard Simion, vicepreședinte al Comisiei pentru 
mediu și e chilibru ecologic a prezentat membrilor comisiei solicitarea 
Asociației „Grupul de Socializare Locală” (G.S.L.) privind organizarea unor 
deplasări la Depozitul de Deșeuri Vidra, respectiv la Depozitul de Deșeuri 
Glina împreuna cu reprezentanții G.S.L. Asoc iația are ca scop implicarea în 
promovarea și apărarea intereselor cetățenilor în vederea creșterii calității 
vieții conform standardelor europene și al asigurării la un mediu sănătos, la 
promovarea proiectelor de infrastructura de interes local și regiona l, 
dezvotarea de utilități publice, educație, sănătate, agreement, protecție a 
mediului, spații verzi și implicarea în susținerea de proiecte de finanțare, 
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asigurarea transparenței instituțiilor în fața cetățeanului. Membrii comisiei 
vor analiza propunerea și vor lua o decizie în cadrul unei ședinte ulterioare. 

Lucrările Comisiei din data de 20 și 21 februarie a.c. s-au desfăşurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 
 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE                                SECRETAR 
        Lucian-Eduard SIMION                                    Petru FARAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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